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Returadress: RÅx Marknadssupport AB, Rotevägen 6, 611 92 Nyköping. Adresskälla: Transportstyrelsen, Trafikregistret, 701 88 Örebro.

Välkommen till ditt
Saab Servicecenter.
Vi ber att få gratulera till valet av en bil med körglädje, komfort och säkerhet i
världsklass. Vi hoppas du är nöjd med din bil och tänker på att lite omvårdnad då
och då ger ett tryggare och längre billiv.
Hos oss är din Saab i goda händer. Våra kunniga Saabtekniker kan din bil in i minsta
detalj och med Saab Originaldelar förblir din bil 100% Saab. Vi hjälper dig också
med tillbehör, däck, fälgar, bilvård och allt
annat du kan behöva till din nya bil.
Med vårt välkomserbjudande får du
extra mycket Saabomsorg för pengarna.

Samla poäng
och få rabatt.

Kupongen gäller t.o.m.

Ta med kortet när du besöker oss!

Karlstad, Ramgatan 1.
Tel. 054 - 14 47 80
Sunne, Storgatan 57.
Tel. 0565 - 75 50 02
www.wafabbil.se

Kristinehamn, Västerlångg. 6.
Tel. 0550 - 77 55 30

Villkor
Vår Prisgaranti gäller när du gör en bokning för service eller reparation på din
Saab hos oss i Karlstad, Kristinehamn eller Sunne. Kan du med en skriftlig offert
innan arbetet påbörjas styrka att du blivit erbjuden ett lägre totalpris för
identiskt lika service eller reparation hos en oberoende verkstad på samma ort,
utför vi arbetet till samma pris. För att matcha priset har vi rätt att använda
likvärdiga delar. Prisgaranti gäller inte för däck-, glas-, plåt- och plastarbeten.

Vi kan Saab – och vi matchar priserna!
Med vår prisgaranti på Saab utmanar vi myten om att det lönar sig att anlita andra
än märkesverkstäder. Vi vill få bort prisfrågan och istället fokusera på vad du får för
pengarna. Vi gör alltid samma jobb till samma pris. Det ger dig som kund dubbel
trygghet, bilen repareras av en expert på din Saab och till rätt pris.
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